
















































 أعمال اللياسة
 طبقة الطرطشة

 األسطح. تنظيف

كجم أسمنت + الماء (  400رمل نظيف +  3م 1) مونة  3م1

 سم. 0.5طرطشة سمك  2م 200تنتج 

 

 الطرطشة بواسطة ماكينة الطرطشة اليدوية.تم ت

 



 البؤج و األوتار

 سم (. 2*10*10مكعبات من الجبس )  البؤج

 م. 0.5ب األرض  عنالسقف و  عنأماكن البؤج  تبعد

 م.2بين أى بؤجتين المسافة 

 وصل البؤج باألوتار.يتم 

 ضبط مستوى البؤج و األوتار بميزان الخيط.يتم 

 

 طبقة اللياسة

 

كجم أسمنت + الماء (  300رمل نظيف +  3م1) مونة  3م1

 سم. 2لياسة سمك  2م 40تنتج 

ملئ المساحات بين البؤج و األوتار بالمونة مع استعمال القدة يتم 

 األلومنيوم رأسيا و أفقيا و قطريا لضبط مستوى طبقة اللياسة.



انتهاء طبقة اللياسة يتم تكسير البؤج و األوتار و ملئ أماكنها بعد 

 بالمونة.

 اتظحمال

 البدأ بالسقف ثم الحوائط فى أعمال اللياسة.يتم 

 لتنعيمها فى حالة دهان األسطح. روةبانهاء طبقة اللياسة باليتم 

انهاء طبقة اللياسة ببروة التمشيط ) المنجفرة ( لتخشينها فى يتم 

حالة تكسية األسطح بالجرانيت أو الرخام أو البورسلين أو 

 السيراميك و خالفه.

 .2م 4األقل من  الفتحاتخصم مسطح اليتم 

 .2م 4حات األكبر من خصم نصف مسطح الفتيتم 

 م. 1حساب البروز اعتبارا من يتم 

مقاولى الصحى و الكهربة و نجارة األبواب و الشبابيك  يضبط

 على مستوى البؤج و األوتار.أعمالهم 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 





 

 

 

 

 



 الجبس 

 الفرنسي وهوجبس الالجبس العادي والمصيص و)الجبس  أنواع
ويزين  للرطوبة فهو مقاوم وهو مرتفع السعر قليالاألكثر شيوعا 

 .(ويصلح للزخرفة الخارجية المباني
 بالجبس تختلف باختالف المكان التصاميم واألشكال المستخدمة

وفي  ففي المكاتب يفترض الشكل ذو الطابع الهندسي الجبسي
إضافة  شكل القباب واألعمدة واألقواسالقصور والمنازل يأخذ 

والنافورة التي تزين واجهة المنزل أو  إلى المدافئ الجبسية
 .القصر



 

 



 

 
الديكورات الجبسية إنها إما أن تكون قوالب مصبوبة جاهزة 

وهي  الكالسيكي والهندسي والمشجر بتصاميم ثابتة متنوعة مثل

الصغيرة مثل  وينتشر استخدامها في الوحدات السكنية أقل تكلفة

 وإما أن تكون زخرفة على الجبس الشقق السكنية والفلل الصغيرة

ويكثر استخدامه في القصور والفلل  أجملها على اإلطالق وهذا

 الزخرفة المغربية بفخامة تصاميمها وأشهرها السكنية الراقية

 الكالسيكية ويشير إلى أنه في الغالب يتم استخدام الديكورات

مثال تكون اإلضاءة مخفية تحت  عض األفكار الجميلةويضاف لها ب

وتكون حوامل الستائر العلوية مخفية داخل  الجبسي الديكور

اإلطارات على الحوائط  وأيضا عمل بعض الديكور الجبسي

ثم عمل مجسم صغير لموقد نار  وعمل أعمدة للمداخل واألبواب

ياه مقابل ومجسم آخر لنافورة م أحد حوائط غرفة الطعام في

 .المدخل الرئيسي



على أهمية تناسق تشكيالت الجبس مع تصورنا لألثاث  وأكد

وعدم استهالك المساحات  في التصاميم وعدم المبالغة المنزلي

 لمسة جمالية وجعل الفكرة الرئيسية هي إضافة المفتوحة لدينا

  . وليس إضافة تصاميم

 

 



 

 



 

 

 

الديكورات شيوعا واستخداما في  يعتبر الجبس من أكثر المواد و
انت ك سواء بروزة وتزيين الحوائط واألسقف الخاصة بالمنازل

لكونه عجينة يسهل تشكيلها وإكسابها الفورمة  خارجية أو داخلية
ولكون الجبس مادة بيضاء  الغرف ديكور م معئيتال وما المطلوبة

 فهو يتناسب مع جميع ألوان الحوائط والديكورات محايدة اللون
ولكن مع الفكر الجديد والحديث للديكور أمكن إضافة لمسات من 

 مما يعطى لها إشراقة و جمااًل األلوان للجبس األبيض
المزج بين األلوان والرسومات و التشكيالت الجبسية  ف أنيوأض

فهو يناسب أسقف جميع  فكر متاح لجميع المساحات والغرف
 كما انه ال يتقيد سواء كانت مجالس أو نومًا غرف المنزل

 و يقتبس ألوانه من الديكورات المحيطة به بمساحات معينة
ع الديكور الكامل األلوان الناعمة والمذهبة م فنالحظ مثال استخدام

  .لهذا السقف
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المنزل البساطة واستخدامه ودهانه  أن أبرز جماليات الجبس في
يغطيها الجبس في  ومن العيوب التي من الممكن أن بألوان هادئة

ي بعض الغرف المفتوحة على الغرفة اختالف مناسيب األسقف ف
ية الواضحة " البد من الكهرب التركيباتوتغطية بعض  بعض

أغراضًا معينة لراحة سكان  اختيار تصميمات الجبس بحيث تخدم
عيب  هل المطلوب هو التحكم في اإلضاءة أو إخفاء بمعنى المنزل



أو فقط من أجل إضافة زينة معينة ككرانيش السقف  في البناء؟
النقوش والزخارف الجبسية قد تؤدي إلى  حيث أن كثرة مثاًل

  .نتائج عكسية تمامًا
الشخص الذي سيقوم بتركيب األعمال الجبسية من أهم  ان اختيار

المحلي ال تهتم باستخدام المواد  فهناك عمالة في السوق العوامل
الجبس أو  فيتشقق الجبسية الجيدة دون قوالب أو أدوات صحيحة

أو حتى إعادة  ويصبح بحاجة إلى إعادة دهان ينهار بعد أيام
 من تكاليف أعمال الديكور. تركيب مما يزيد

 الناحية االنشائية ال فائدة للجبس اال للمنظر الجمالي من
في الحائط مثل تركيب خاطيء  اال اذا اردت ان تخفي عيب

بعدة عوامل مثل  ولكنه يتاثر وال عمر افتراضي للجبس كيمللسيرا
سوء المواد الرطوبة والحرارة وسوء المصنعية وسوء التركيب و

منها وبالتالي فعمر الجبس االفتراضي يعتمد على كثير  المصنع
 .من العوامل مجتمعة

في منزل قريب من البحر يتأثر اسرع من جبس بعيد عن  فالجبس
 .البحر ... مثال
صيانته بسهولة بواسطة فني مختص ومحترف  والجبس يمكن

باستخدام  معالجتها سهلة وااللوان المتغيرة او الشقوق والشروخ
 .نفس مواد الجبس

شكل وطريقة  وبعد الكورنيش الجبس عن السقف يعتمد على
تركيب الديكور نفسه فكثير من االنواع تلصق في السقف ومنها 

وبالتالي ليس نحن من نحدد البعد او القرب ولكن  ما هو بعيد
 .وشكل الكورنيش طريقة التركيب هى التي تحدد حسب نوع



 

 



 
 

 

  س بصراحه هو فن من فنون البناء صحيح أنه مكلف لكنالجب
 . يكون مبهر

إن الديكورات الجبس تغطي عيوب المسكن وتضفي عليه جماليات 
في  ةال يخلو بيت اآلن قيد اإلنجاز من وجود ديكورات جبسي يكاد

والزوايا وغيرها فهناك بعض األسئلة  مختلف الغرف والممرات
 -: يحول موضوع الديكور الجبس وه

  المستخدمة في ديكورات المنازل؟ أنواع الجبس
 الجبسية نوعان  الديكورات

جاهزة بتصاميم ثابتة متنوعة مثل  قوالب مصبوبة / أولها
 الكالسيكي والهندسي والمشجر وهي اقل تكلفة وينتشر

استخدامها في الوحدات السكنية الصغيرة ) الفلل والشقق 
 .(الصغيرة

هو الزخرفة ) النقش ( على الجبس وهذا أجملها على  /ثانيها
ويكثر استخدامه في القصور والفلل السكنية الراقية  اإلطالق

  شكلها واشهرها الزخرفة المغربية بفخامة



 

الوحدات السكنية الصغيرة )شقق  أما اتباع الموضة فتغلب على
بعض  وفلل صغيرة( استخدام الديكورات الكالسيكية ويضاف لها

األفكار الجميلة مثال تكون اإلضاءة مخفية تحت الديكور الجبسي 
ة داخل الديكور الجبسي يفالستائر العلوية مخ وتكون حوامل

واألبواب وعمل أعمدة  وأيضا عمل بعض اإلطارات على الحوائط
اخل ثم عمل مجسم صغير لموقد نار في أحد حوائط غرفة للمد

 .ومجسم آخر لنافورة مياه مقابل المدخل الرئيسي الطعام
 



 
للجبس  ما أهم ما يجب أن نأخذه باالعتبار عند بدء اختيارنا

 الداخلي للمنزل؟
 هو مدى تناسقه مع تصورنا لألثاث المنزلي الذي سوف نشتريه
ومراعاة عدم المبالغة في التصاميم مع عدم استهالك المساحات 

الفكرة الرئيسية هي إضافة لمسة جمالية  المفتوحة لدينا وجعل
 .فقط وأشكال يموليس إضافة تصام



 المنزل؟ ما هي أبرز جماليات الجبس في
 .البساطة في استخدامه ودهانه بألوان هادئة -

 مميزات الديكور الجبس في الغرفة ؟ ما هي
مناسيب األسقف في  هو إخفاء أو تغطية العيوب الموجودة في

 التركيباتوتغطية بعض  بعض الغرف المفتوحة على بعض



 .وإخفاء ممرات التكييف ) الدكت( الواضحة يةالكهرب

 

عليك اختيار الشخص المناسب الذي سيقوم بتركيب األعمال يجب 

 .هو ثاني أهم العوامل الجبسية

فمثال ال قبل أن نقرر استخدامه من معرفة حدود قوة الجبس البد 

أو  كبيرة مثل الرفوف الرفيعة الجبس لتحمل أوزان يصلح

مقاومته للماء ضعيفة فال يجب  كما أن البوابات الرئيسية للمنزل

المناطق  استخدامه في األماكن كثيرة البلل أو خارج المنزل في

باالحتكاك  وأخيرًا فان الجبس يتأثر كثيرا التي تكثر فيها األمطار

الصلبة ولذلك يجب الحذر عند استخدامه في الزوايا  باألجسام

 .مناطق التخزين وهكذا البارزة في ممرات الحركة أو في

تقرير متطلبات عمليات  تركيب الجبس كأسقف البد منقبل 

 فمثال وبدال من الصيانة للمكيفات والكهرباء المخفية وغيرها

الكبيرة )المصبوبة في الموقع( استخدام ألواح الجبس الثابتة 

أو تهوية يحبذ استخدام المربعات  لسقف يخفي ممرات تكييف



برفعها فقط  الصغيرة المتحركة وذلك للوصول إلى ما وراء السقف

 .دون االضطرار لتكسير السقف الثابت

الديكورات المصنوعة من الجبس لألسقف والجدران تعطي 

وإن كانت حيث توحي بالفخامة والجمال حتى  لمسات خاصة جدًا

إشراف خبراء  شقتك صغيرة يمكنك استخدام هذه المواد تحت

ى تتناسب مع المساحة وال تساهم في الشعور بالضيق تالديكور ح

 .المكان فى

الجبس من أكثر الخامات شيوعًا واستخدامًا وخاصة فى ويعتبر 

 ةلفورمة المطلوبعجينه يسهل تشكيها و اكسابها ا األسقف كونه

باإلضافة إلى أنه مادة بيضاء محايدة  الغرف ديكور وما يتالئم مع

 .والديكورات اللون فهو يتناسب مع جميع ألوان الحوائط

ث للديكور يمكن ويشير خبراء الديكور إلى أن الفكر الجديد والحدي

خالله إضافة لمسات من األلوان للجبس االبيض مما يعطى  من

 تتالئم مع ألوان الديكور لها إنطباعات وألوان مختلفة

والتشكيالت  لذا يلجأ الخبراء إلى مزج كل من األلوان والرسومات

  الجبسيه كفكر جديد للديكور

ميع فهو يناسب أسقف ج وهو متاح لجميع المساحات و الغرف

 كما أنه ال يتقيدغرف المنزل سواء كانت غرفة معيشة أو النوم 

لذا بمساحات معينة ويقتبص ألوانه من الديكورات المحيطه به 

 و المذهبة مع الديكور الكامل ةااللوان الناعم بإمكانك استخدام

ة الخطوط مما مالمستقي االضافه للتشكيالت الجبسية البسيطة و

و جمال كما يساهم طالء السقف في إظهار يضفى للسقف نعومة 

مثل السماء بالغيوم أعطت انعكاسا رائعا التشكيالت الجبسيه  أناقة

وأضافت عليه لونا ابيض مشبع بزرقة رائعة  على الجبس المحيط

وجمال التصميمات  ويساهم الدهان المتميز أيضا في إظهار رونق

منبسط ذات  السقف تصميم الجبسيه لألسقف و الحوائط كلما كان
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  تصميم ديكور جبس خفيف و ناعم بال تعقيدات

الجبسي بنعومته وبسهولة  كما يتميز الشكل البسيط من الديكور

ج وتحتا فقلة التموجات به تقلل تجمع األتربة وتعلقها بهتنظيفه 

الى مداومة على التنظيف حتى ال يؤثر التجمع الدائم لألتربة بين 

  الشكل الجمالي لها ياها علىاثن

وفي النهايه تصميم الجبس يحتاج عامل خبير و فنان يتقن فن 

  .تصميمه
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